
 

 

Høringssvar fra NHO – Forslag til ny lov om Etterretningstjenesten 

 

NHO vil i det følgende svare på høring om Lov om Etterretningstjenesten datert 12.11.2018. Vi fokuserer i 

innspillet på de delene av høringsnotatet som berører det private næringslivet som NHO representerer.  

 

Store endringer med økende digitalisering, automatisering, bruk av kunstig intelligens og stordata bringer 

nye sikkerhetsmessige utfordringer med seg. Det samme gjelder dagens politiske situasjon med økte 

spenninger og polarisering. NHO anerkjenner behovet for en ny lov for etterretningstjenesten som 

tilrettelegger for at norske myndigheter best mulig kan opprettholde tillit, trygghet og forutsigbarhet for 

norske bedrifter hjemme så vel som ute i verden, slik at samfunnet kan dra nytte av de positive effektene 

digitalisering og økt handel gir. 

 

For NHO er det helt sentralt med forutsigbare rammebetingelser. Vage og uklare grensedragninger 

knyttet til informasjonsutveksling med nasjonale etterretningstjenester kan føre til konkurransevridninger i 

markedet og svekkede markedsmuligheter både hjemme og ute. 

 

NHO ber departementet vurdere omfanget av tilretteleggingsplikten slik den beskrives i det nye 

lovforslaget. Det kan fremstå som uklart hvem som underlegges tilretteleggingsplikten, og hva denne 

innebærer. Slik NHO ser det vil forslaget kunne omfatte svært mange bedrifter, også utover tilbydere av 

fysisk infrastruktur for grenseoverskridende kommunikasjon, jf Lysne II-utvalgets avgrensning. Denne 

uklarheten knyttet til omfanget av tilretteleggingsplikten forsterkes av at det virker uklart hva plikten 

faktisk innebærer. 

 

Tilretteleggingsplikten slik den er foreslått for tilrettelagt innhenting av grenseoverskridende elektronisk 

kommunikasjon vil kunne medføre kostnader for selskapene som det av konkurransemessige hensyn er 

rimelig at dekkes av staten. Utgifter knyttet til samfunnsmessige formål som går utover det som bedriftene 

ville dekket av markedsmessige- og kommersielle grunner, mener NHO staten bør dekke. Både direkte og 

indirekte kostnader som måtte følge av tilretteleggingsplikten må dekkes, slik at lovverket de facto ikke får 

fordyrende konsekvenser for næringslivet.   
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